
Město Milevsko 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Milevska 
se sídlem náměstí E.Beneše 420, 399 16 Milevsko 
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MM 06229/2020 

 

Zápis č. 12/2020 

z 12. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska, které se konalo dne 

30.01.2020 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Milevsko, nám. E. Beneše 420, II. 

patro. 

 

Přítomni: Bc. Zdeněk Herout, Miroslav Březina, Ing. František Jedlička, Martin  Kostínek,   

Marcela Kužníková,  Ing. Ladislav Macháček, Ing. Miroslav Machart a Marcela 

Pekárková a tajemník KV ZMM JUDr. Jiří Hradil. 

                                       

Omluveni: RSDr. Jiří Kotalík  

 

Program: 

1. Zahájení zasedání 

2. Schválení zápisu z 11. zasedání KV ZMM 

3. Písemný podnět ze dne 02.01.2020 k usnesení ZMM č. 91/19 adresovaný všem členům 

ZMM a Kontrolního výboru ZMM   

4. Organizace kontrolní činnosti KV ZMM v r. 2020 

5. Různé 

 

Jednání: 

1. 12. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska zahájil předseda Bc. 

Zdeněk Herout, který přivítal přítomné členy KV ZMM. Konstatoval splnění zákonných 

podmínek pro rozhodování formou usnesení. Dále seznámil přítomné s programem 12. 

zasedání. K navrženému programu nebylo vzneseno připomínek.   

 

2. Předseda KV ZMM přečetl návrh zápisu z 11. zasedání KV ZMM, jehož znění 

v elektronické formě prostřednictvím tajemníka KV ZMM obdrželi všichni členové 

s pozvánkou na 12. zasedání.  Znění zápisu bylo schváleno všemi přítomnými bez výhrad. 

Tajemník KV zabezpečí jeho zveřejnění na webových stránkách města Milevska a předání 

odboru kanceláře úřadu k distribuci členům ZMM.  

 

3. K podnětu, který byl dle pokynu předsedy KV ZMM dne 06.01.2020 tajemníkem KV 

přeposlán elektronicky všem členům KV, byl po provedené diskuzi přijat ze strany KV 

ZMM následující závěr. 

 

Kontrolní výbor je iniciativním a kontrolním orgánem Zastupitelstva města Milevska, 

kterému je ze své činnosti odpovědný a jeho působnost je striktně vymezena zněním § 119 

odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů.    

Zpráva o výsledku kontroly č. 1/2019 „vydávání parkovacích karet dle Nařízení města 

Milevska č. 2/2016 v r. 2017 a 2018“ byla zpracována na základě a v rozsahu usnesení 

Zastupitelstva města Milevska č. 52/19. Kontrola byla provedena s využitím znění příkazní 
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smlouvy ze dne 22.08.2016 schválené usnesením RMM 305/16, Nařízení města Milevska 

č. 2/2016, účinného ceníku a kontrolovaným subjektem, Službami města Milevska, spol. 

s r.o., předložených písemných dokladů. Kontrolovaným subjektem nebyly předloženy 

nebo doloženy žádné RMM schválené výjimky ze znění Nařízení města Milevska č. 2/2016 

nebo ceníku v kontrolovaném období. Ztráty na výnosech kontrolovaného subjektu byly 

vypočteny dle ceníku účinného v kontrolovaném období na základě písemných podkladů, 

které předložil kontrolovaný subjekt ke kontrole.   

Zpráva o provedené kontrole byla bez jakýchkoli výhrad schválena usnesením KV ZMM č. 

2/2019. V zákonné lhůtě se k obsahu protokolu vyjádřil i jednatel kontrolovaného subjektu. 

Zpráva o provedené kontrole i s písemným vyjádřením jednatele kontrolovaného subjektu 

byla předložena k projednání Zastupitelstvu města Milevska dne 23.10.2019. Ve věci bylo 

přijato usnesení Zastupitelstva města Milevska   č. 91/19   všemi 18 přítomnými zastupiteli. 

Bez ohledu na některá následně v tisku publikovaná vyjádření, Kontrolní výbor ZMM trvá 

na obsahu zprávy o kontrole č. 1/2019. 

Doručený podnět je na prvním místě adresován všem členům Zastupitelstva města Milevska  

a měl by být tímto orgánem i projednán na nejbližším veřejném zasedání dne 12.02.2020. 

     

4. Kontrola využívání nebytových prostor v objektu č.p. 1 Milevsko. Pracovní skupina ověří 

u ředitelky Městské knihovny v Milevsku informace ve věci údajného ukončení výpůjčky 

nebytových prostor, které byly předány za účelem zřízení a  provozování knihovní kavárny. 

 

Kontrola nerealizovaných studií. Pracovní skupina z poskytnutých podkladů stanoví okruh 

smluvních vztahů a prostřednictvím tajemníka KV požádá OISM MěÚ o dokladování 

zveřejnění těchto smluvních vztahů  v registru smluv. 

 

Kontrola organizační složky Živé Milevsko. Pracovní skupina pověřila tajemníka KV, aby 

s vedoucím této organizační složky projednal možnost zahájení kontrolního šetření na 

pondělí 10.02.2020.        

 

5. Tajemník KV předal paní Kužníkové, Pekárkové, panu Březinovi, Jedličkovi, Kostínkovi, 

a Machartovi zalepené obálky s písemnostmi, které mu byly předány k doručení OKU MěÚ 

Milevsko. 

   

Termín 13. zasedání Kontrolního výboru ZMM byl předběžně stanoven na čtvrtek 

27.02.2020. Tajemník KV zabezpečí rozeslání pozvánek v elektronické formě 

v přiměřeném předstihu.  

 

 

Příloha: lx pozvánka 

             1x listina přítomných     

        

                      Bc. Zdeněk H e r o u t  

Zapsal: JUDr. Jiří Hradil                                                              předseda Kontrolního výboru 

                                                                                                      Zastupitelstva města Milevska 

 

 

 

 

 

 



 


